
 

 

У  К  Р А  Ї  Н  А 
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 

 ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

 
від “ 18 ”  лютого  2014 року                                                                        №  88 

 
 
 
Про затвердження списків 
та реєстрів перереєстрації 
  
 Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 2 п. "а" ст. 30 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п. 25 Правил обліку 
громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих 
приміщень в Українській  РСР, розглянувши квартирні справи громадян, які 
перебувають на квартирному обліку при міськвиконкомі, враховуючи 
пропозиції громадської комісії з житлових питань, виконком Кіровоградської 
міської ради 

В И Р І Ш И В: 
 
 

Затвердити списки та реєстри перереєстрації станом на 2014 рік: 
громадян,  які  потребують  поліпшення житлових умов (загальна 

черга), - 2359 сімей, в тому числі громадян, які користуються правом 
першочергового одержання жилих приміщень, - 750 сімей та учасників 
бойових дій на території зарубіжних країн - 109 сімей (додаток 1 на 510 арк.); 

громадян, взятих на облік для одержання кімнат у гуртожитках станом 
на 2014 рік - загальна черга – 457 сімей (додаток 2 на 63 арк.), першочергова 
черга – 71 сім'я (додаток 3 на 12 арк.);  

громадян, які потребують поліпшення житлових умов (позачергова 
черга), -  274 сім'ї (додаток 4 на 59 арк.); 

сімей інвалідів війни, які перебувають на квартирному обліку при 
міськвиконкомі, - 43 сім'ї (додаток 5 на 6 арк.); 

осіб, віднесених до категорії 1 постраждалих від Чорнобильської 
катастрофи, які перебувають на квартирному обліку при міськвиконкомі, -  
54  сім’ ї  (додаток 6 на 10 арк.); 

осіб, які страждають хронічними захворюваннями внаслідок 
Чорнобильської катастрофи,  - 7 сімей (додаток 7 на  2 арк.); 

сімей, які втратили годувальника з числа осіб, віднесених до      
категорії 1 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, - 8 сімей   
(додаток 8 на 2 арк.); 



 

 

сімей, у складі яких є діти, що стали інвалідами внаслідок 
Чорнобильської катастрофи та потребують особливого догляду, - 1 сім’я 
(додаток  9   на  1 арк.); 

сімей переселенців, що переселилися (переселяються) із зони 
гарантованого добровільного відселення внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, – 36 сімей (додаток 10  на  8 арк.); 

сімей загиблих воїнів –  9 сімей (додаток 11 на  2 арк.); 
військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, – 54 сім'ї 

(додаток 12 на 11 арк.). 
 
  
  
Міський  голова                                                                             О.Саінсус  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


